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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Metode Penelitian dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu ekonomi perbankan yang 

memfokuskan pada bidang manajemen keuangan, dilaksanakan untuk 

memperoleh data mengenai pengaruh BI Rate, Suku Bunga SBI, dan Bunga 

deposito bank konvensional terhadap Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah berjangka perbankan syariah. Dengan data-data yang diperoleh 

dari data ekonomi makro meliputi data BI Rate dan suku bunga SBI, serta 

laporan keuangan Bank Umum Syariah yakni data suku bunga deposito dan 

Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah periode 2010 sampai 

dengan 2015. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori metode penelitian 

kuantitatif, karena penggunaan data dalam penelitian ini berupa angka-angka 

dengan menggunakan metode statistik. 

Penelitian ini diuji oleh analisi regresi linear data panel dimana penelitian 

ini menguji tiga variabel bebas terhadap satu variabel tidak bebas.
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum syariah yang terdaftar di OJK, 

sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang telah menerbitkan 

laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dan memiliki aset 

terbesar saat ini.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data panel, 

yakni gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross 

section). Data runtut waktu (time series) triwulan untuk periode maret 2010 

sampai dengan desember 2015. Data silang (cross section) meliputi lima bank 

umun syariah yang memiliki laporan keuangan dan aset terbesar, yakni bank 

muammalat, bank syariah mandiri, bank BNI Syariah, bukopin syariah, dan bank 

BRI syariah. Pemilihan data tersebut dengan pertimbangan kredibilitas bank 

tersebut sebagai bank yang memiliki aset terbesar yang menjadi model bank 

syariah di Indonesia dan pertimbangan ketersediaan data. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik 

dokumentasi, yaitu teknik dimana data dikumpulkan melalui pemanfaatan dan 



62 
 

menganalisa laporan keuangan publikasi bank umum syariah dan laporan lain 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dipublikasiskan di masing-masing 

website bank tersebut dan juga dari website OJK, selain itu juga data diambil 

melalui website BI yakni data BI Rate dan suku bunga SBI per periode 2010 

sampai dengan 2015. 

 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu 

: 

1. Variabel Dependen (Variabel Y) 

Variabel dependen/terikat adalah variable yang dipengaruhi oleh variable 

lainnya yang bersifat bebas. Berdasarkan judul penelitian, maka variable 

terikat yang digunnakan yaitu Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah perbankan syariah. 

2. Variabel Independen (Variabel X) 

Variabel independen/bebas adalah variabel yang sifatnya menerangkan 

variabel lain yang tidak bebas. Berdasarkan judul penelitian terapat tiga 

variable bebas, yaitu BI Rate, suku bunga SBI, dan bunga deposito satu 

bulan bank konvensional 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel 

dengan menggunakan aplikasi Eviews 8. Data Panel menggabungkan data 

time-series (runtun-waktu) dan data cross secction (individual). Dalam 

esensinya memiliki dimensi ruang dan waktu.  

 

Model persamaan regresi sebagai berikut : 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + Uit  

Dimana :  

Y   : Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Β0   : Konstanta 

Β1, β2, β3  : Koefisien Regresi 

X1   : BI Rate  

X2   : Suku Bunga SBI 

X3   : Bunga Deposito Bank Konvensional 

Uit : Faktor gangguan statistik pada pengamatan yang ke-i 

i   : Kode Bank 

T   : Tahun) 

Wanner dan Pevalin menyebutkan bahwa regresi data panel merupakan 

sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap 

peubah respon pada data panel. Ada beberapa model regresi data panel, salah 

satunya adalah model dengan slope konstan dan intercept bervariasi. Model 

regresi panel uang hanya dipengaruhi oleh satu unit saja (unit cross-sectional 

atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi 
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panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (unit cross-sectional dan unit  waktu) 

disebut model komponen dua arah. Secara umum terdapat dua pendekatan 

yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa 

pengaruh individu (common effect) dan model dengan pengaruh individu 

(fixed effect dan random effect) 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean). Standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi).

45
 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menentukan hasil dari persamaan regresi berganda, dikatakan 

model tersebut baik apabila model teresebut memiliki kriteria tiga asumsi 

dasar ekonometrik, yaitu tidak memiliki masalah Multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika model tersebut baik dapat 

dikatakan sudah bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Dalam 

                                                           
45

Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.com, Akt, Aplikasi Analisis dengan Program IBM SPSS 21, Undip, 2013, 
hlm. 19 
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penelitian ini asumsi-asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

mulitikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.
46

 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal 

 

b) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolieniritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama 

                                                           
46

 Ibid, hlm. 160 
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dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolonieritas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut
47

 : 

1) Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

Multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen 

3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) niai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Kriteria pengambilan keputusan 

menurut Suliyanto (2005) dinyatakan apabila nilai tolerance value 

< 0,1 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, dan apabila 

nilai tolerance value > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

                                                           
47

 Ibid, hlm. 105 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
48

 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang 

telah distudentized, dengan dasar analisis bahwa jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka 

mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

                                                           
48

 Ibid, hlm. 139 
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G. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan tentang sifat populasi sedangkan uji 

hipotesis adalah suatu prosedur untuk membuktikan kebenaran sifat 

populasi berdasarkan data sampel.
49

 

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien Determinasi bertujuan mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen (BI Rate, suku bunga SBI, dan bunga 

deposito satu bulan bank konvensional) dalam menjelaskan variasi 

dependen (Equivalent Rate bagi hasil deposito satu bulan bank syariah). 

Nilai koefisien deteminasi adalah antara nol sampai satu. 

 

2. Uji Statistik F 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen/terikat
50

 

Uji F sebagai alat uji signifikansi simultan variabel independen 

terhadap variabel dependen apabila nilai ujinya lebih kecil dari alpha 

(0,05) maka semua variabel independen secara simultan/serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen 

                                                           
49

 Tri Basuki, Agus, iregresi dalam Penelitian Ekonomi dan bisnis, Danisa Media, Yogyakarta, 2002, 
hlm. 19 
50

 Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.com, Akt, Aplikasi Analisis dengan Program IBM SPSS 21, Undip, 2013, 
Hlm. 98 
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3. Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara parsial dalam menerangkan 

variasi variable dependen
51

 

Ketentuan dalam uji statistic t adalah sebagai berikut 

1. Jika nilai dignifikansi > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima,  

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. 
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 Ibid,hlm. 98 


